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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. observă că previziunile demografice privind raportul de dependență a persoanelor 
vârstnice indică accentuarea polarizării între regiuni, astfel încât vor exista 40 de regiuni 
în care acest raport va fi cu cel puțin 25% peste media UE până în 2020, ceea ce va 
determina apariția unor provocări majore în ceea ce privește îngrijirea persoanelor în 
vârstă, existența unei forțe de muncă adecvate și formarea acesteia, precum și multe alte 
probleme sociale;

2. consideră că indicatorii schimbărilor demografice și, cel mai important, raportul de 
dependență a persoanelor vârstnice ar trebui să completeze PIB-ul - cea mai bună măsură 
de referință disponibilă în prezent - ca un criteriu de alocare a fondurilor în cadrul viitoarei 
politici de coeziune a UE, pentru a putea face față mai eficient acestor provocări;

3. observă importanța Fondului social european (FSE) în cadrul politicii de coeziune și 
solicită crearea unor programe integrate la nivel regional, care să permită o mai bună 
colaborare între FEDER și FSE, precum și cu PAC, și care să se concentreze pe rezultate 
în domeniul competitivității, ocupării forței de muncă și altor obiective ale Strategiei 
Europa 2020; solicită ca politica de coeziune să fie condiționată de obținerea de rezultate 
și să stabilească obiective măsurabile și indicatori de rezultat pentru a permite evaluarea 
continuă;

4. consideră că regiunile cu cel mai rapid grad de îmbătrânire a populației ar putea fi folosite 
pentru a testa metode inovatoare de finanțare a soluțiilor la problemele regionale cauzate 
de schimbările demografice rapide, având în vedere faptul că inovația este necesară în 
multe domenii, de exemplu:

– sprijinirea familiilor în vederea inversării tendinței descrescătoare a ratei natalității, 

– garantarea existenței unei forțe de muncă adecvate care să asigure îngrijirea 
persoanelor vârstnice,

– creșterea productivității sistemului de sănătate și a îngrijirii persoanelor în vârstă prin 
utilizarea TIC,

– garantarea menținerii populației în curs de îmbătrânire într-o stare bună de sănătate, 
activă și capabilă să trăiască la domiciliu,

– găsirea unor modalități de reacție la deteriorarea treptată a stării de sănătate a 
persoanelor în vârstă,

5. solicită o politică de coeziune care să fie mai simplu de gestionat și mai transparentă, 
astfel încât să faciliteze dezvoltarea inovării și să sporească cooperarea regională, 
transnațională și macroregională pentru a putea face față provocărilor care rezultă din 
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schimbările demografice.


